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Agenda

We zijn weer begonnen!
We zijn vandaag goed gestart op school. Het is fijn om
iedereen weer te zien. Juf Karensa is begonnen in
groep 1/2 ter vervanging van Benthe, die met
zwangerschapsverlof is. Juf Nancy is gestart in groep
5/6. Welkom allebei!

wo

05-09

8.30 uur luizenpluis
(kunt u helpen? graag!)

do

06-09

introductiedag afvalscheiding

ma

10-09

in deze week startgesprekken

di

11-09

MR-vergadering

wo

19-09

19 uur: informatie-avond voor alle ouders

do

27-09

studiedag: alle kinderen zijn vrij

Verjaardagen

Startgesprekken
We werken op school graag goed samen met alle
ouders. Samen bereiken we veel meer dan alleen. Het
startgesprek helpt ons daarbij. Dit is een gesprek met
ouders, leerkracht en leerling. Deze week krijgen alle
leerlingen een uitnodiging mee naar huis voor een
startgesprek.

05-09

Sam

Leo Blauw

18-09

Daniela

groep 7/8

20-09

Mees

Leo Groen

22-09

Dounya

groep 7/8

29-09

Marijn

Leo Blauw

We willen graag dat alle leerlingen van groep 1 t/m
groep 8 aanwezig zijn bij het startgesprek. Een kind uit
groep 1 zal nog niet echt deelnemen aan het gesprek,
maar misschien spelen in de klas. Hij of zij zal dan wel
ervaren dat papa en mama en de juf samenwerken.
Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze bij het
gesprek betrokken zullen zijn.
We horen in de startgesprekken graag wat u belangrijk
vindt om te vertellen over uw kind. We gebruiken het
gesprek ook om alvast vooruit te kijken naar het
nieuwe jaar.
De inschrijflijsten voor de startgesprekken hangen
woensdag bij de klassen.

Informatie-avond
Onze informatie-avond is op woensdag 19 september.
In de kalender op de website stond deze avond op
donderdag 20 september, dus een vriendelijk verzoek
om te checken of hij goed op de kalender staat. Alle
ouders zijn van harte welkom om 19 uur. Eerst zal er
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informatie gegeven worden door de leerkracht in de
klas van uw kind. Daarna zal onze nieuwe
overblijforganisatie een presentatie houden over hun
manier van werken (zie het bericht hieronder).

Overblijf
Dit schooljaar is er een verandering in de manier
waarop we de overblijf organiseren. Het bleek vorig
schooljaar voor ons onmogelijk is om echt voldoende
overblijfkrachten te vinden. Daarnaast was de overblijf
een flinke belasting voor het team en die tijd willen we
veel liever aan onderwijs besteden. We hebben er
daarom voor gekozen om met een overblijforganisatie
te gaan werken. Deze organisatie heet Kinderstralen
(www.lunchenopschool.nl). Vanaf 1 oktober
organiseren zij de overblijf bij ons op school. Zij doen
dat op veel meer scholen in Nederland en hebben dus
ruime ervaring. Kinderstralen regelt vanaf dat moment
o.a. dat er voldoende overblijfkrachten zijn, zodat het
eten en het spelen goed begeleid kan worden. Ze
zorgen ook voor de opleiding van de overblijfkrachten.
De prijs van het overblijven wordt €1,90 bij een
abonnement (één of meer vaste dagen per week).
Voor een losse keer overblijven wordt de prijs €2,40.
Een deel van onze vaste overblijfkrachten zal
overstappen naar de nieuwe organisatie. Heel fijn,
omdat dat vertrouwde gezichten zijn voor de kinderen.
Kinderstralen komt op onze informatie-avond
(woensdag 19 september) een presentatie geven over
hun manier van werken. Er is dan ook ruimte voor het
stellen van vragen.
Tot 1 oktober werken we nog met het oude systeem. U
kunt uw kind via de bekende weg
(www.overblijvenmetedith.nl) opgeven voor de overblijf
voor de maand september. Binnenkort krijgt u meer
informatie over de manier waarop u uw kind kunt
aanmelden voor de overblijf na 1 oktober.

Deuren open
Dit schooljaar is er een kleine verandering bij het
wegbrengen van de kinderen. Om het team zoveel
mogelijk tijd te geven om de dag goed voor te
bereiden, gaat vanaf dinsdag 4 september (morgen)
de deur in de ochtend om 8.20 uur open.
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Ook in de middag gaat het binnenkomen iets anders
dan u gewend bent. De kinderen die tijdens de overblijf
op het grote plein spelen, gaan om 12 uur naar buiten
en eten daarna in de klas. De schooldeur gaat dan om
12.55 uur open voor de kinderen die thuis gegeten
hebben. Als kinderen al eerder naar school komen,
mogen ze uiteraard op het plein spelen. Houdt u er wel
rekening mee dar daar op dat moment dan geen
toezicht is.

Introductiedag afvalscheiding
Aanstaande donderdag krijgen alle groepen op school
workshops, gastlessen en/of een poppentheater
voorstelling over afval. Daarmee hebben we een
leerzame dag en vieren we dat we vanaf dat moment
ons afval op school kunnen scheiden.
Zoals in de mail van vorige week al stond, hebben we
hulp nodig voor de “afvalexpeditie” die de kinderen in
de omgeving van school gaan doen. Wilt u helpen,
meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind.
Dit zijn de tijden waarop de kinderen naar buiten zullen
gaan en er dus hulp nodig is:
9.45 – 10.25
groep 5/6 en Leonardo Groen
10.40 – 11.20 Leonardo Blauw
11.25 – 12.00 groep 3/4 en groep 7/8
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